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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a biomasszáról szóló cselekvési tervet és a bioüzemanyagokról szóló európai 
uniós stratégiát; hangsúlyozza, hogy költséghatékony lehetőségek kidolgozására van 
szükség a biomassza energetikai alkalmazásokban megnövekedett használata érdekében 
az éghajlatváltozás és az üvegházhatású gázok kibocsátása elleni küzdelem, a véges 
olajforrásoktól való függőség csökkentése, a fenntartható és megfizethető energiaellátás 
támogatása, valamint az ellátásbiztonság és az EU-s technológiai és gazdasági fejlődés 
megerősítése érdekében;

2. meg van győződve arról, hogy a biomassza és a bioüzemanyagok előállítása és 
továbbfejlesztése révén pozitív lendületet kap az európai versenyképesség és a 
munkaerőpiac;

3. hangsúlyozza, hogy a biomassza és a bioüzemanyagok támogatása hozzájárul a 
mezőgazdasági területek megerősítéséhez; rámutat, hogy a biomassza energiatermelésre 
történő használata különösen a mező- és erdőgazdaságok kis- és középvállalkozásainak 
nyújt az élelmiszertermelés mellett új perspektívát;

4. úgy véli, hogy mindezt az üvegházhatású gázok kibocsátásának legnagyobb és a 
leginkább költséghatékony csökkenését és energiamegtakarítási teljesítményt elérő 
biomassza-alkalmazások irányába történő kutatás, fejlesztés és bemutatók prioritássá 
emelésével, valamint az erre nyitott elkötelezett piac tájékoztatási kampányokkal történő 
megteremtésével kell elérni a jövedelmezőség javítása érdekében; különös figyelmet kell 
fordítani a mindenki számára kedvező megoldások fejlesztésére, ahol a biomassza-
termelés összekapcsolható a természetes környezet visszaállításával, az alacsony 
befektetésű mezőgazdasággal és a környezetbarát földgazdálkodással;

5. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a helyhez kötött alkalmazások, mint például az 
energiatermelés, fűtés és hűtés optimális módon járulhat hozzá az Európai Unió által 
megállapított fosszilisenergia-függés és az üvegházgáz-képzés csökkentésére irányuló 
célkitűzésekhez;

6. hangsúlyozza, hogy az energianövények bármely fajtájának termesztése nem 
veszélyeztetheti az európai és harmadik országok azon képességeit, hogy környezeti 
prioritásaikat, például a biológiai sokszínűség hanyatlásának megállítását, az erdők 
védelmét, a talajromlás megelőzését és víztestei jó ökológiai állapotának elérését 
megvalósítsák;

7. aggodalmát fejezi ki, hogy fennáll a világpiacon jelenleg megtalálható legolcsóbb 
gabonatermékek iránti megnövekedett kereslet veszélye, ami a trópusi erdők kiirtásának 
és a biológiai sokféleség szempontjából gazdag ökoszisztémák egyéb irtásának további 
jelentős növekedését okozza; ezért kéri, hogy vezessenek be kötelező érvényű környezeti 
tanúsítványt mind az importált, mind pedig a belföldi bioüzemanyagok fenntartható 
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fejlesztése és termelése érdekében;

8. hangsúlyozza, hogy a bioenergia-termelésnek mindig meg kell felelnie a jó 
mezőgazdasági gyakorlatnak és nem befolyásolhatja a hazai élelmiszer-termelést az EU-
ban és harmadik országokban; úgy véli, az ösztönzőket a biomassza alkalmazásának azon 
formáira kell korlátozódniuk, amelyek a legnagyobb hatékonysággal, illetve környezeti és 
éghajlati előnyökkel bírnak;

9. felhívja a Bizottságot, hogy mielőtt az importált bioüzemanyagok előállítására vonatkozó 
követelményeket közzéteszi, vizsgálja meg, hogy ezek a követelések összhangban 
vannak-e a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival;

10. rámutat, hogy az erdei eredetű biomassza használata nem róhat több terhet a természetes 
erdőkre, és a biomassza-termelést mindig úgy kell támogatni, hogy összhangban legyen az 
erdők ökológiai minőségével; hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóság az erdészetben nem 
korlátozható a természetes regeneráció alatti szintre, figyelmen kívül hagyva a biológiai 
sokszínűséget; úgy véli, hogy a biomassza-termelés nem mehet a mesterséges 
erdőtelepítés kibővüléséhez a nagy természeti értékkel bíró élőhelyek – mint például a 
rétek, mocsarak, féltermészetes sztyeppék és mediterrán bozótos területek – kárára;

11. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak prioritást a leghatékonyabb 
szénegyensúlyt biztosító és a leginkább energiahatékony bioösszetevők kiválasztásának és 
támogatásának; és sürgősnek tartja, hogy a Bizottság ezek energia-életciklusáról „a magtól 
a kerékig” szóló tanulmányt készítsen, valamint a biofinomítás, második generációs 
bioüzemanyagok és terményoptimalizálás terén végzett kutatásokat prioritássá tegye az 
első generációs bioüzemanyagok fennmaradásának, illetve továbbfejlesztésének 
korlátozása nélkül;

12. hangsúlyozza a bioenergia-eredetű termékek lehető legnagyobb mértékű használatának 
szükségességét, mind a termikus, mind pedig a villamosenergia-termelésben, a nagyfokú 
hatékonyság érdekében, ami a környezet számára előnyös;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy nyilatkozzon az Európai Unió területén, illetve azon kívül 
történő biomassza-termelés ösztönzésének összes várható költségeiről és előnyeiről;

14. úgy véli, hogy a hulladékból származó biomasszával kapcsolatos ellentmondásos igények 
miatt fontos, hogy a bioenergiát ne használhassák ürügyként a hulladékégetés 
támogatására más nyersanyagkímélő lehetőségekkel, például az újrafelhasználással, az 
újrafeldolgozással vagy a komposztálással szemben;

15. úgy véli, hogy a bioüzemanyagok nem helyettesíthetik a járművek üzemanyag-
hatékonysági szabványait; elvárja a járműipartól, hogy mindent annak a célnak a 
szolgálatába állítson, hogy elérje a 140 g CO2/km-es célt 2008–2009-re; sürgeti a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a haladást és tegyen további intézkedéseket az Európai 
Unió 2010-es 120gr/km-es célkitűzésének elérése érdekében;

16. hangsúlyozza, hogy a nemzeti energiapiacok megnyitásához kapcsolódó hatékony és 
sikeres energiapolitika csak európai és nemzetközi összehangolással érhető el; üdvözli a 
Bizottság összehangolt megközelítésre utaló jelzését; hangsúlyozza a tagállamok iránti 
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rugalmasság szükségességét, hogy saját politikájukat az EU-s keretek között dolgozhassák 
ki; felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a biomasszáról szóló nemzeti cselekvési 
tervek kidolgozását, amelyek tükrözik a biomassza energiává történő alakításának összes 
lehetőségét biomassza kazánházak építése érdekében, és biztosítsanak prioritást az 
energiavonatkozású beruházásoknak a strukturális és a kohéziós alapokból; felismeri a 
biomassza és bioüzemanyagok támogatására szolgáló közbeszerzési pályázatok és 
adókedvezmények fontosságát;

17. sürgeti a tagállamokat, hogy keressék meg és hasonlítsák össze a biomassza- és a 
bioüzemanyag-termelés és -felhasználás legmegfelelőbb gyakorlatait a „nyílt koordinációs 
módszer” segítségével;

18. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a szükséges jogalkotási és szabályozási 
intézkedésekre annak érdekében, hogy a 2020-ra elérjék a 25%-ban megállapított európai 
uniós átlagot a megújuló energiaforrások tekintetében, valamint hárítsa el a biomassza- és 
bioüzemanyag-piac előtt álló jogosulatlan akadályokat anélkül, hogy veszélyeztetné 
azokat a környezetvédelmi és egészségügyi szempontokat, amelyeken az ilyen 
intézkedések alapulnak;

19. úgy véli, hogy az „Intelligens energia – Európa” program gondoskodni tud az 
energiamegtakarításhoz és a természetes erőforrások megfelelő használatához kapcsolódó 
helyi projektekről;
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RÖVID INDOKOLÁS

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment (250 000 
people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating.
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production.
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in 
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose.

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy.

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
territory.
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These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
"energy crops".

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries.
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States.
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land.
Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
cultivation methods.
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Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now.
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